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Møtereferat
Styremøte
Ledet av
TK
Referent: HML

Til stede
Terje Krogh – President
Tor A Jacobsen - Visepresident
Maria Myrland – Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Pia Egemark– Styremedlem
Jan Stalder– Styremedlem
Åge Pedersen - Varamedlem
Evy Hoel – Varamedlem
Hanne M Lund - Forbundssekretær
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører

Saksnr.

Utstedt:

05.02.2021

Sted:
Dato:

Via Teams
21.01.2021

Meldt forfall:

Ikke innkalt:

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

01-18

Min Katt –
Min katt gjennomgår en stor oppdatering i slutten av januar, med en del justeringer og nye
funksjoner. Dette er en del av en generell «oppussing» programmet kontinuerlig
gjennomgår for å bedre funksjonaliteter.
Det er laget brukerveiledning for betalingsløsning til bruk for klubbadmin.
Det jobbes med å fylle opp testutstillingen til 2000 katter.

03-20

Profilering av ny burbilhenger– Venter på egnet sted for å få utført selve profileringsjobben.

04-20

COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser
Med dagens smittesituasjon er dessverre utsiktene til å avholde utstillinger svært usikker.
Når situasjonen tillater at det igjen kan arrangeres utstillinger, vil arbeidet med
smittevernsrutiner gjenopptas i tråd med de da gjeldene regler.
NRRs GF 2021
Generalforsamlingen er utsatt til 18. – 20. juni. Vi håper det vil være mulig å avholde en
tilnærmet normal GF på avsatt helg. Vi vil vurdere situasjonen fram mot 1. mai (klubbenes
påmeldingsfrist) om det vil kunne la seg gjennomføre.

09-20
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Disiplinærsaker
DK 05-20 NRRs styre finner det bevist at innklaget har overlevert flere kattunger til ny eier før fylte 12
uker. Det finnes også bevist at registrerte fødselsdatoer er feil, og at reelle fødselsdatoer er
på et senere tidspunkt. Det er i tillegg avlet kull som ikke er registrert i NRR. Det finnes
også bevist at feil mor er oppgitt i en kullrekvisisjon. Det er sterk mistanke om at hunnkatter
har hatt flere enn 3 kull i løpet av to år ved at disse kullene vekselsvis er registrert i NRR og
annet forbund. Kull har også blitt registrert i annet forbund pga avl på polydactyle katter.
Det er også bevist smittsom sykdom i katteriet uten at oppdretter har varslet om dette eller
satt oppdrettet i lovpålagt karantene.
Oppdretter har brutt OR§ 2.3.1 med tillegg for NRR, 3.6.3, 5.1.1. KAR § 1.1. Retningslinjer
for standard kattehold punkt 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 4.1.6 og 4.1.8. Oppdretter ilegges
på bakgrunn av dette et avlsforbud i 4 år.
Katter registrert på innklagede på ikrafttredelsestidspunktet og/eller senere, kan ikke avles
på i sanksjonsperioden. Evt. avkom av slike katter født i sanksjonsperioden kan ikke
omregistreres til NRR via andre forbund, verken av innklagede eller andre.
DK 07-20 Oppdretter er klaget inn for overlevering av kattunge uten kjøpekontrakt. Oppdretter mener
at et salg ikke er funnet sted da kjøper fikk katten vederlagsfritt. NRRs styre påpeker
viktigheten av å ha kontrakter også om katter gis bort, nettopp for å unngå senere uklarheter
om rettigheter og vilkår for.
DK 08-20 NRRs styre finner det bevist at oppdretter har overlevert kattunger yngre enn 12 uker, uten
NRRs kjøpekontrakt, helseattest, ID-chip og ikke fullvaksinerte. Kattungene er i tillegg ikke
registrert. Oppdretter ilegges et avlsforbud på 12 mnd for brudd på OR § 2.3.1 Med tillegg
for NRR, OR § 2.3.3 OR § 3.4 Med tillegg for NRR, OR § 4.2.e.4 og NRRs kjøpekontrakt
punkt 5.
Katter registrert på innklagede på ikrafttredelsestidspunktet og senere, kan ikke avles på i
sanksjonsperioden. Evt. avkom av slike katter født i sanksjonsperioden kan ikke
omregistreres til NRR via andre forbund, hverken av innklaget eller andre.
Styret henstiller til oppdretter å foreta de grep som trengs, for at tredjepart ikke skal bli
skadelidende.
DK 09-20 Denne saken, som i utgangspunktet omhandlet brudd på OR 3.3 og en varsling om uetisk
avl, sett fra klagers synspunkt har blitt mere omfattende enn først antatt.
Det viser seg at katt X faktisk har hatt to kull som bryter med OR 3.3.
Det er ikke forelagt tillatelse fra veterinær for disse kullene.
Bruddet på OR 3.3 for det første kullet ble synliggjort nå i ettertid, under behandlingen av
denne klagen.
Det er oppdretters ansvar å holde oversikt over avlsarbeidet i oppdrettet og at dette foregår
innfor etiske grense. OR §1 punkt 3 og Standard Kattehold 4.1.1
Det framkommer også under behandlingen at det er bedrevet en avl på flere av hunnkattene i
oppdrettet som viser en urovekkende hyppig avl med svært korte intervaller mellom kullene.
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Dette ved å la flere av hunnkattene ha opptil 3 kull i løpet av bare 9-11 måneder. Det
reageres også på at avlshunner pares i en alder av 8 måneder, der hunnkatt ender opp med å
ha 3 kull allerede før fylte 2 år. ARs tidligere vedtak, med et avlsforbud på en spesifikk katt
ser ikke ut til å ha endret denne praksisen i oppdrettet.
Styrets vedtak:
Innklaget blir ilagt ett generelt avlsforbud på 12- tolv - måneder fra vedtaksdato for brudd på
OR § 3.3, OR § 1 punkt 3, Standard Kattehold § 4.1.1. OR § 4.1 og § 4.5 punkt 8, DiR § 6
punkt d og e samt GL § 3, for bevisst og systematisk bedrive uetisk avl på avlshunnene og
feilregistreringer av EMS-koder.
Katter registrert på innklaget på ikrafttredelsestidspunktet og senere, kan ikke avles på i
sanksjonsperioden. Evt. avkom av slike katter født i sanksjonsperioden kan ikke
omregistreres til NRR via andre forbund, hverken av innklaget eller andre.

Eventuelt: Henvendelse fra klubb vedrørende Valgkomiteen. Klubben oppfordrer VK til å forsøke å få
klar flest mulig kandidater til verv i god tid før GF. Klubben ønsker at NRR kan framlegge
en kandidatliste i løpet av mai, slik at denne er kjent for klubbene i god tid før GF. Til vanlig
ligger kandidatlisten kun ved i delegatmappen som sendes delegatene elektronisk en uke før
GF. Da har de fleste klubber allerede avholdt sine møter i forbindelse med GF. NRRs styre
har ingen innvendinger gjeldende ønske fra klubb, og oppfordrer VK til å ha kandidatlisten
klar innen slutten av mai.

Økonomi: Sammenlignet med 2019, så viser 2020 en bedring økonomisk sett.
Siden coronasituasjonen gjør 2021 ganske usikkert er det vanskelig å forutse den
økonomiske situasjonen, men det er foreløpig ingen grunn til at NRR vil kunne få store
økonomiske utfordringer. Avlen er jevnt stigende, noe som er svært positivt for
rasekattmiljøet i Norge. Spesielt siden katteutstillinger som er klubbenes etablerte
«utstillingsvindu» har vært nedstengt i lang tid.

Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt
NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de
oppsatte styremøtene.
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Fremtidige møtedatoer:
4. mars, 8 april og 11 mai.

Terje Krogh
President

Tor Arild Jacobsen
Visepresident

Jan Stalder
Styremedlem

Pia Egemark
Styremedlem

Maria Myrland
Styremedlem

Hedvig L Hasund
Styremedlem
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